
Referat af generalforsamling i grundejerforeningen hasselhegnet 

Tirsdag d. 29-04-2014 i Damagerhallen klokken 19:00 

 

1: valg af dirigent: Bo nr. 25 
    Fremmødte: 18, ingen fuldmagter 
    De fremmødte var: nr.: 36, 38, 1, 10, 15, 20, 19, 52, 11, 42, 54, 40, 26, 13, 25, 

22, 28, 18 
 

2: Formanden fremlagde beretning 
 

formandens beretning fra bestyrelsen 2014: 

det bliver en kort beretning fra min side i år, vi har en status på snerydning og 
græsslåning der siger at vi har en god partner der bare sørger for tingene bliver gjort til 
tiden. vi har før oplevet at der ikke blev saltet og ryddet til tiden men det syntes jeg 
ikke vi kan sige er tilfældet. er der en uforudsigelig rydning bliver vi altid rådført inden, 
så det fungerer til vores fulde tilfredshed. 
  

vi har jo som nogen jo nok har lagt mærke til haft besøg af bodil og hun var jo en ikke 
flink ved mange huse i danmark, vi var heldigvis forskånet for det store, et par tagsten 
på flere huse må siges at være billigt sluppet hvad angår bygningsskader. bestyrelsen 
har ikke fået meddelse om andre skader ihertfald. det var derimod lidt værre med 
vores grønne område der måtte lade et par træer falde og endda et par af de store. de 
måtte fældes desværre. den kraftige vind afterlod en masse afknækkede grene og også 
en del fra fældningen som vi også skal have fjernet. 
  

bestyrelsen har ikke været samlet så mange gange i år som de tidligere alene af den 
årsag at alt er stille og roligt p.t. vi ved der vil komme noget vedr banen og der er også 
fuldt tryk på alle steder med at grave og sætte broer op, støbe og etablering af 
regnvandsbassiner. der har tidligere vøret tale om de ville ind på vores område og 
grave hen til vorers regnvandskloak, men der er ikke sket noget endnu og det sidste var 
at de nok havde forregnet sig da de kikkede planerne igennem for hvor maskinerne 
skulle køre o.s.v så vi mener ikke det bliver aktuelt. 
  

torve og fællesarbejder er som alle foregående år blevet udført og de fra bestyrelsen 
udstykne opgaver blevet løst, og det er ikke de store ting der skal udføres i år. vi skal  
bla. ha nyt grus på vejen op til greve centervej og have lavet hegnet ved det ene træ 
som væltede. 
  

vi har jo 2 broer til ned til søen, hvoraf den ene blev undermineret af åløbet, det er ved 
at ske med den anden også så vi har tilbud ude på at få det lavet her til sommer så der 
ikke sker det samme som den anden bro, nemlig at det tilsidst styrter sammen når en 
træder på jorden tæt på kanten. 
  

slutteligt vil jeg komme med en anmodning til alle i foreningen om at parkerer deres 
biler indenfor de dertil indrettede p-pladser, jeg havde en morgen en ordveksling med 
renovations folkene og de siger det et problem med deres lastbil at komme ind og 



holde grundet umotiverede parkeringer. samtidig skal vi også forsøge at holde farten 
nede på kørevejen respekterer vores regler vedr brug af haveredskaber samt 
kontrollerer hvornår storeskrald hentes, så der ikke står skrald og flyder. 
  

jeg takker for ordet og giver det videre til dirigenten 

Formadens enstemmigt godkendt 
 

3: Kasseren fremlagde revideret regnskab, budget og herunder fastlæggelse af 
kontingent 

 
Regnskab og budget enstemmigt  godkendt. 
 

 
 4: Der var forslag fra bestyrelsen om: Alle medlemmer sender deres e-mail adrees 

til: hasselhegnet@hotmail.com 
 

5: Forslag fra medlemmerne: 
    Kevin nr 42: Der bør opsættes et lavt hegn ved søen ved Fodboldbanen 
    Brian nr 26: Der opsættes affaldsstativer ved sø arealet. Undersøges hos 

Kommunen 
     Lone nr 19: Bliver søen nogensinde renset. Undersøges hos Kommunen 

 
 
6: Valg af bestyrelses medlemmer: 

 
Formand: Jens Christesen  

næstformand: Jan kristoffersen  
Kasserer: Jakob A Dahlgaard 
sekretær: Bent Herlevsen  

 
 Alle blev genvalgt 

 
7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 

Suppleant 1.: Poul Erik Kisbye Christensen (nr. 6)   
Suppleant 2.: Frank Fuglsang (nr. 54)   

 
Alle blev genvalgt 
 

 
8: Valg af 2 revisorer og revisor suppleant  

 
Revisor: Jacob Roed nr. 18  
Revisor: Niels Frederiksen nr. 24  

Revisor suppleant: Jesper Damgaard nr. 22   
 

9: Følgende torveformænd  
 
Torv 1-11 Hanne Petersen (nr. 3)  

Torv 13-25 Jan Kristoffersen (nr. 15)  
Torv 2-16 Christina Kisbye Christensen (nr. 6)  

Torv 18-25 Jesper Damgaard (nr. 22)  
Torv 26-38 Lars Hansen (nr. 28)  Kasper overtager på sigt (34) 

mailto:hasselhegnet@hotmail.com


Torv 40-54 Susanne Klein (nr. 52)  
 

 
10: Eventuelt. 

Sommerfest 9.maj 2014 der er tilmeldt: 
35 vokse og 13 børn 
 

Spørgsmål fra Lasse nr 36: Bliver træerne som er ”gået ud under stormen” 
genetableret ? 

 
 
Bo takkede bestyrelsen for godt arbejde. 

 
Bestyrelsen takker for god ro og orden. 

 
 
 


